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ّ
 ارلمیح۔  ادمحل ہلل رب

ن

ااعلنیمل و االصلۃ و االسلم یلع روسہل ارکلمیمسب اہلل  ارلمٰح

উপমহাদেদশর তিেিম মুসলমান ভাইদেরা! 

আসসালামু আলাইকুম ওো রহমািুল্লাহ! 

মজলুমদের সাহায্য তকভাদি করা হদি? িাহদল (দজদন রাখুন!) সাহাদয্যর েুতি িকার 

রদেদে- িথমি মজলুমদের জরুরি পূরণ করা, তিিীে িকার হদে জাদলমদক িাাঁধা 

িোন করা। ররাতহঙ্গা মুহাতজরদের অিস্থা আমাদের সামদন রদেদে। রেখুন তকভাদি এই 

অসহাে রলাকগুদলা খােয, একিু মাথার র াাঁজার তিকানা ও অনযানয জরুরদির জনয 

তিতভন্ন েরজাে ত দে রিাকর খাদে। িাাঁদের এই জরুরি পূরণ করা আমরা আমাদের 

িীনী তজম্মাোতর মদন কতর। এই জনয আমরা এককভাদি ও সামতিকভাদি য্িিুকু পাতর, 

িাাঁদের সাহাদয্য এত দে য্াদিা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম ইরশাে কদরদেন- 

 ِمن كَرب يوم القيامة، ومن ستر 
ً
َس هللا عنه كْربة فَّ

َ
نيا، ن َرب الدُّ

ُ
 من ك

ً
س عن مؤمن كْرَبة فَّ

َ
َمْن ن

ره هللا في الدنيا واآلخرة،
َ
َر هللا عليه في الدنيا واآلخرة، وهللا  مسلًما َست َر على ُمْعسٍر َيسَّ ومن َيسَّ

في َعْون الَعْبد ما كان العبد في عون أخيه

অথৃঃ “রয্ িযতি রকান মুতমন রথদক েুতনোর রকান কষ্ট েূর কদর তেদি, আল্লাহ িাআলা 

িাাঁর তকোমদির তেদনর কষ্ট েূর কদর তেদিন। রয্ িযতি রকান মুসলমাদনর রোষ র াপন 

করদি, আল্লাহ িাআলা েুতনো ও আদখরাদি িাাঁর রোষ র াপন রাখদিন। রয্ িযতি 

রকান তিপেিস্ত রলাদকর কষ্টদক সহজ কদর তেদি, আল্লাহ িাআলা েুতনো ও আদখরাদি 

িাাঁর কষ্টদক সহজ কদর তেদিন। আল্লাহ িাআলা িান্দার সাহাদয্য িিক্ষণ থাদকন, 

য্িক্ষন িান্দা িাাঁর ভাইদের সাহাদয্য থাদক”। 

এখাদন আতম এিাও উদল্লখ করদিা রয্, আন্তজৃাতিক সাংস্থাগুদলাও এই মুহাতজরদের 

সাহায্য করদি। এই সাংস্থাগুদলা ও শাসকি ৃ আপনাদের সাহায্যকমৃদকও তনদজদের 

তনেন্ত্রদণ তনদি চাইদি, তকন্তু িাস্তিিা হল এই রয্ িাদের এই সাহায্য য্িিুকু না 

সাহায্য, িাাঁর চাইদি িরাং রিতশ হদে ক্ষতিকর। এই জনয এিাও িীনোরদের 

তজম্মাোতর রয্, িাাঁরা এই অসহাে রলাকগুদলার জীিদনর পাশাপাতশ িীন িাাঁচাদনারও রচষ্টা 
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করদিন। িীদনর ক্ষতি রিা স্পষ্ট। আদখরাদির িরিাতে সিদচ’ িড় ক্ষতি এিাং িীন 

িখনই িাাঁচদি, য্খন িীনোর রেণী সাহায্য একতত্রি করা এিাং িা হকোদরর কাদে 

রপৌঁদে রেওো পয্ৃন্ত শাসকি ৃ ও আন্তজৃাতিক সাংস্থাগুদলার অনুিদিশ রথদক তনদজদের 

য্থাসম্ভি তনরাপে রাখদিন। িাাংলাদেদশর জন ণ িাাঁদের ভাইদের রয্ মেে ও সাহায্য 

কদরদেন, আল্লাহ িাাঁদেরদক এর উত্তম িতিোন তেন। আল্লাহ িাাঁদের তরতজদকর মদধয 

িরকি তেন এিাং িাাঁদের আরও সহদয্াত িা করার িাওতিক োন করুন। কািীদরর 

জন ণ তনদজরা তিপদ্গ্িস্থ হওো সদেও িাাঁরা ররাতহঙ্গা মুসলমানদের পদক্ষ আওোজ 

িুদলদেন। িাাঁরা আরও একিার িমাণ করদলন রয্, িাাঁরা হদেন তজন্দা ও মুজাতহে 

জাতি। উপমহাদেদশর য্ারা য্ারা এই কলযাদণর কাদজ অাংশ তনদেদেন, আল্লাহ িাআলা 

িাাঁদের উত্তম িতিোন তেন।  

সাহায্য ও নুসরাদির তিিীে রয্ িকার রদেদে অথৃাৎ জাদলমদক িাাঁধা িোন করা, 

আজদক িাাঁর িচে জরুরি রদেদে। এই জনযই আজ এই মানিিা হা-তপদিযশ করদে। 

তকন্তু এিাও আজ রক অস্বীকার করদি পারদি রয্, সাহায্য িোন করার োিীোর 

আন্তজৃাতিক শতি তনদজরাই সিদচ’ িড় জাদলম এিাং িারা জাদলমদের তনরাপত্তা রেে? 

রয্ রকউ-ই জুলুদমর তিরুদদ্ধ তজহাদের ঝাো উদত্তালন কদর, িারা সিাই িাাঁদক সন্ত্রাসী 

নাম তেদে েমন করা এিাং খিম করার জনয ঐকযিদ্ধ হদে য্াে। িলািল এিা রির 

হে রয্, আজ জাদলম পূদিৃর চাইদি রিতশ শতিশালী হদে এিাং মজলুদমর উপর জুলুম 

িতি নিুন তেদনই িততদ্ধ পাদে। িাস্তিিা হল এই রয্, আল্লাহ িাআলা িতিতি জতমন 

রথদক জুলুম খিম করার জনয ইসলামদক পাতিদেদেন। ইসলাদমর তিপরীি িতিতি 

শাসনিযিস্থা, িতিতি তিধান, িতিতি মূলনীতি হদে জুলুম। তকন্তু আিদসাস হল এই রয্, 

আজ স্বোং আল্লাহর এই িীন-ই হদে পরাতজি। রয্ িীনদক েুতনোদি শাসন করার জনয 

পািাদনা হদেতেল, রস িীন আজ পততথিীর রকাথাও শাসক নে। জতমদনর রকান একতি 

িুকরাও এমন রনই, রয্খাদন সৎ কদমৃর িচার এিাং মন্দ কদমৃর িাাঁধা িোদনর তপেদন 

রকান শাসকশতি তিেযমান রদেদে। রকান একতি ভূখেও এমন রনই, রয্খাদন 

মানুষদেরদক মানুষদের র ালামী রথদক রির করা এিাং মানুষদের রি আল্লাহর 

র ালামীদি িদিশ করাদনার জনয তজহাতে লস্কর িস্তুি কদরদে। য্তে আল্লাহর িীন 
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তিজেী হদিা, এই িীন শাসক হদিা, িাহদল আজ মজলুমরা এভাদি লাওোতরশ 

থাকদিা না এিাং ওই জাদলমদের এই রখালাখুতল তমথযার শতি থাকদিা না। 

আজদকর এই পুদরা তিদের ভূখেতভতত্তক রসনািাতহনী, শাসকি ৃ এিাং পুরা আন্তজৃাতিক 

শাসনিযিস্থা েোেমান হদেদে। আর এ কারদণই এই সি জাদলমরা ইসলাদমর তিরুদদ্ধ 

ঐকযিদ্ধ হদে এক কািাদর োাঁতড়দেদে। চাই িারা আদমতরকা, ভারি, রাতশো ও চীদনর 

আকত তিদি আন্তজৃাতিক কুিদরর সেৃার রহাক অথিা আমাদের উপর রচদপ িসা 

কাদিরদের তিতর করা িাদের এই র ালাম রসনািাতহনী রহাক। িারা মসতজদে রিা 

ইসলাম সহয কদর, রয্ন আল্লাহর এই মহান িীন শুধুমাত্র মসতজদের চার রেোদল-ই 

আিদ্ধ থাদক। তকন্তু মসতজদের িাইদর সামাতজকিা ও অথৃনীতিদি এিাং শাসনিযিস্থা ও 

আোলদি এই িীন তিজেী রহাক এিা িাদের তকেুদিই সহয নে। এমিািস্থাে আল্লাহর 

এই িীনদক পুদরা েুতনোদি তিজেী করা সকল মুসলমানদের উপর িরজ। এিাং এই 

িরজ ইসলাদমর তিরুদদ্ধ তিদরাহকারীদের শতি চুরমার করা িযতিি কখনই পুরা হদি 

পারদি না। আল্লাহ িাোলা িণৃনা কদরদে রয্ এর পথ হদে তজহাদের মেোদন ঝাাঁতপদে 

পড়া।  

আল্লাহ সুিহানাহু ওো িাআলা ইরশাে কদরদেন- 

و قاتلو ھم

“আর িাদের তিরুদদ্ধ লড়াই কর!, তকিাল কর!” 

حتی التکون فتنة

“য্িক্ষন না তিিনা তনমূৃল হে। কুিদরর তিজে না থাদক”। 

و یکون الدین کلہ ہلل

“এিাং আল্লাহর িীন-ই তিজেী হদে য্াে”। 

সুিরাাং য্খন তজহাে হদি, তজহাতে আদন্দালন শতিশালী হদি, িখন-ই েুশমনদের শতি 

রভদঙ্গ য্াদি। এিাং মজলুমরা ইনসাি রপদি পারদি। সুিরাাং তজহাতে আদন্দালনদক 
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শতিশালী করা িযতিি জাদলমদের িতিদরাধ করা সম্ভি নে। এিাং তজহাতে 

আদন্দালনদক শতিশালী করািা আল্লাহর সাহাদয্যর পর মুসলমানদের তজহাদের িরজ 

আোদের সাদথ শিৃযু্ি। এই তজহাে িদিযক মুসলমাদনর উপর িরজ। এমন নে রয্, 

রয্ অস্ত্র ধরদি সক্ষম িাাঁর উপর-ই িরজ। িরাং িদিযক মুসলমাদনর সাধয অনুয্ােী 

এই রণাঙ্গদন অাংশিহণ করা িরজ। িাোড়া এই রণাঙ্গন তমোনমার, কাতির, 

আি াতনস্তান এিাং তিতলতস্তন পয্ৃন্ত সীমািদ্ধ নে রয্, রয্ এখাদন রপৌঁদে রয্দি রপদরদে, 

রস-ই জাদলমদের তিরুদদ্ধ লড়াই করদি পারদি। তিষেতি আসদল এমন নে। িরাং এিা 

হদে আন্তজৃাতিক রণাঙ্গন। আজ িীদনর শত্রুরা ইসলাদমর তিজেদক িতিহি করার 

জনয একতি তনেমিাতন্ত্রক আন্তজৃাতিক শাসনিযিস্থা িাতনদেদে। এই শাসনিযিস্থার 

িতিতি অাংশ অপর অাংশদক শতিশালী কদর। অিঃপর এই পুদরা শাসনিযিস্থা ইসলাম 

ও মুসলমানদের িতিতি তেক রথদক অিরুদ্ধ কদর রাদখ। িাই আজ এই শাসনিযিস্থার 

জুলুদমর রমাকাদিলা িতিতি মেোন ও রণাঙ্গদন করা জরুরী।  

আল্লাহ সুিহানাহু ওো িাআলা ইরশাে কদরদেন-  
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“আর রিামরা মুশতরকদের তিরুদদ্ধ ঐকযিদ্ধ হদে এমনভাদি যু্দ্ধ কর, রয্মন িারা 

রিামাদের সাদথ ঐকযিদ্ধ হদে লড়াই কদর”। 
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َّ
نَّ الل

َ
ُموا أ

َ
ِقيَنًَواْعل تَّ
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“এিাং রজদন রাখ! আল্লাহ মুত্তাকীদের সাদথ রদেদেন”। 

ইমাম ইিদন হাজার রহঃ িদলন-  

رض نیع یہ راتہ ےہ ،اہھت ،امل اور زب ان ےس اہجد وہ اور اس یک ’’ 

ن

ر وصرت ںیم ف
 
ر املسمن رپ ہ

 
تقیقح ںیم رفک ےک الخف اہجد ہ

رتیض یسک املسمن ےس 

ن

 ہن وہ وت دل ےس، وگب ا ہی ف

ت

‘‘یھب یسک وصرت ںیم اسطق ںیہن وہیت ااطتسع

অথৃঃ “িাস্তদি কুিদরর তিরুদদ্ধ তজহাে িদিযক মুসলমাদনর উপর িদিযক সুরদি 

িরদজ আইন। হাি, মাল ও জিান িারা তজহাে রহাক অথিা য্তে িাাঁর সক্ষমিা না 
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থাদক, িাহদল অন্তর িারা রহাক। সুিরাাং এই িরতজেি রকান মুসলমান রথদক-ই রকান 

সুরদি েূর হে না”।

এখন িদিযক িযতির কিিুকু সক্ষমিা আদে িা আল্লাহ িাআলা জাদনন এিাং আল্লাহর 

েরিাদর িাাঁদক িাাঁর সক্ষমিা অনুয্ােী তজজ্ঞাসা করা হদি। এখাদন আমরা তজহাতে 

কাদিলাদক সাহায্য করার কদেকতি সুরদির আদলাচনা আপনাদের সামদন রপশ 

করদিা। এই সিগুদলা পদেদে একই সমদে আমল করা কাময, তকন্তু য্তে শরঈ 

উজদরর কারদণ তকেু পদেদে আমল করা সম্ভি না হে, িাহদল িাতকগুদলার উপর 

আমল করা আিশযক।  

 আল্লাহ িাআলার সাদথ আমরা স্বীে সম্পকৃ মজিুি করদিা, অথৃাৎ িাক্বওো 

অিলম্বন করদিা, মন্দ কাজ পতরহার করদিা, শরীেি রমদন চলদিা, েু’আ, 

তয্তকর এিাং নিল আমলসমূদহর মাধযদম আল্লাহ িা’আলার কাদজ সাহায্য 

কামনা করদিা, আর য্খন আমরা এমনতি করদিা, িখন আল্লাহ িা’আলা 

আমাদের জনয হক এিাং িাতিদলর মাঝয পাথৃকয করা সহজ কদর তেদিন। 

 হাি এিাং অন্তর িারা মন্দ কাজদক িাধা রেওোর রচষ্টা করা িরজ, সাধযানুয্ােী 

আমরা এই িরজতিদক আোে করদিা, এিাং এই িরজ োতেত্বতি আমরা 

তনদজদের এিাং তনদজদের পতরিার এিাং তনকিিৃীদের মাদঝও িাস্তিােন করদিা, 

আল্লাহ িাআলা িদলদেন- 
ً
ً
 يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا

 তজহােী কাদিলাে তনদজ যু্ি হদিা এিাং অনযদকও যু্ি করদিা, িদি রসিা 

এমন কাদিলা হদি হদি, য্ার উদেশয শরীোহ িাস্তিােন এিাং মাজলুমদের 

সহােিা করা, য্ারা িীদনর েুশমনদের তিরুদদ্ধ কদিার, আর মুসতলমদের সাদথ 

এিাং মুসতলম জনসাধারদণর সাদথ তিনেী হে, তনদজ যু্দদ্ধর মেোদন ঝাতপদে 

পড়ুন, আল্লাহর রাস্তাে কায্ৃকরী ভাদি লড়াই করা। আর শাহাোি লাদভর 

িতয্লি ও মহত্ব সিই আমাদের জানা তিষে। 

 সম্পদের মাধযদম মুজাতহেদের সাহায্য করদিন, জীিন তেদে তজহাে করার 

পাশাপাতশ মাল িারাও তজহাে করা িরজ, আল্লাহ িাআলা কালাদম পাদক মাল 
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িারা তজহাে করা িযাপাদরও উদু্ভদ্ধ ও উৎসাতহি কদরদেন। সি যু্দ র নযে 
িিৃমাদনও তজহাদের জনয সম্পে িদোজন। 

 ভারি এিাং মাোনমাদরর েূিািাসসহ িীদনর অনযানয শত্রুদের তিরুদদ্ধ সকল 

কমৃকাদের িযাপাদর য্িিুকু জাদনন, সুদয্া  মদিা এদক্ষদত্র মুজাতহেদের 

সহােিা করদিন। 

 য্িান িারা মুজাতহেীনদের সাহায্য করদিন, তজহাদের োওোদির রক্ষদত্র 

গুরুত্বপুণৃ তিষেিস্তু হদে, আদখরাদির তচন্তা, আল্লাহ িাআলার রাজত্ব, আল্লাহ 

িাআলার জনযই মুহাব্বি ও নিরি (অথৃাৎ িনু্ধত্ব ও শত্রুিা), িরজ তজহাে 

এিাং শরীেদির পুণৃ অনুসরণ, এই সকল তিষেিস্তুদক তনদজদের োওোদির 

মদধয চাতিকাতি তহদসদি রাখদিন, োওোি এিাং তজহাদের নিিী মানহাদজর 

উপর আজ সকল তেক রথদক নানা ধরদণর আক্রমন হদে, আর োজ্জালী 

তমতিোগুদলা হকদক িাতিল আর িাতিলদক হক তহদসদি রেখাদে, এমিািস্থাে 

হকদক স্পষ্ট করার জনয আপনারা রচষ্টা করদিন, এিাং জন ণদক এর 

সহােিাে নাতমদে তেদিন, এইভাদি এই িাস্তিিাও আমরা িযাপক করদিা রয্, 

শরীেি-ই একমাত্র তিধান, শরীেি োড়া অনয সকল তিধান এিাং রীতিনীতি 

এিাং িণৃনা সিই হদে অন্ধকার। 

 আল্লাহ িাআলার িতি োওোদির এই সিদর আমরা রহকমি এিাং নম্রিার 

সাদথ তেলসমুদহর মদধয িীদনর ভাদলািাসা িতসদে তেদিা, িদি েুশমনদের 

অসন্তুতষ্ট হদি িাাঁচার জনয িীদনর িযাপাদর ওজর রপশ করা এিা িীদনর সাদথ 

িাড়ািাতড়, িীদনর িদিযকতি আদেশ-তনদষদধর িযাপাদর আমরা  িৃ কতর, আর 

এই সিয আমরা অন্তর তেদে মাতন রয্, ইসলাম িযতিি অনয রকান মাধযদম য্তে 

আমরা সম্মান িালাশ কতর, িাহদল এর পতরণাদম েুতনো ও আদখরাদি লাঞ্চনা-

ই পাওো য্াদি। 

 কুিতর শাসনিযিস্থার সাদথ শত্রুিা িযাপক করুন! আদমতরকা, ইসরাইল এিাং 

ভারদির মি শতির তিরুদদ্ধ চলমান তজহাদের গুরুত্ব ও জরুরি অিশযই 

িলদিন, তকন্তু সাদথ সাদথ মুসলমানদের উপর রচদপ িসা এখাদনর িাগুতি 

রসনািাতহনীর িাস্তিিাও িুঝাদি হদি। এরা হদে শরীেদির েুশমন এিাং 



মাজলুমদের সাহায্য করার পথ ও পদ্ধতি ||  উস্তাে উসামা মাহমুে হাতিজাহুল্লাহ 

 

 

কুিতর শাসনিযিস্থার রক্ষক। সুিরাাং িাদের তিরুদদ্ধ অন্তদর ঘতণা সততষ্ট করা 

এিাং িাদের সাদথ শত্রুিা রাখা ঈমাদনর চাতহো। অিঃপর িাদের মাদঝ 
য্াদের তিরুদদ্ধ মুজাতহতেন তজহাে চাতলদে য্াদেন, আমরা রসখাদনর 

মুজাতহেদের পতরপূণৃ সমথৃন এিাং সাহায্য করদিা।  

 িীদনর সাহায্য িেিীনী এিাং আল্লাহর অসন্তুতষ্ট উদরককারী কাজসমূদহর িারা 

হদি পাদর না। এমন পথসমূহ রথদক আমরা রিাঁদচ থাকদিা এিাং অনযদের 

িাাঁতচদে রাখদিা, য্া অিলম্বন করদল শরীেদির তিতধতিধাদনর িযাপাদর সমদঝািা 

করদি হে।  ণিন্ত্র হদে িার একতি উোহরণ, য্ার সূচনা-ই হে আল্লাহর 

স্পষ্ট তিতধ-তিধানদক পশ্চাদি রিদল রেওোর িারা।  

 সমাদজ েড়াদনা কলযাণ ও রনকীর শতিগুদলাদক কাদে আনা... িাদি তিেযমান 

মন্দগুদলাদক সাংদশাধন করা... িাাঁদের জিান, কলম এিাং িীরগুদলার তনশানা 

শরীেদির শত্রুদের তিরুদদ্ধ রিরাদনা এিাং িাাঁদেরদক তজহাদের কাদিলার সাদথ 

জুদড় রেওো। এই সিগুদলা-ই উদেশয। এদক্ষদত্র তনদজদের হকগুদলা আোে 

করুন! 

 মুজাতহেদেরদক তনদজদের েুোসমূদহ স্মরণ রাখদিন! রয্ন আল্লাহ িাাঁদের 

পথিেশৃন কদরন এিাং রহোোদির উপর রাদখন। িাাঁদের তজহাে মুসলমানদের 

রহোোি, িাাঁদেরদক রহিাজি করা এিাং িাাঁদের র ৌরদির কারণ সািযস্ত হে। 

এমতনভাদি মজলুম মানুষগুদলা, িীদনর োেী ণ, সকল িীনোর মুসলমান এিাং 

পুদরা মুসতলম উম্মাহর জনয েুো করুন! 

এই হদে কতিপে সুরি, য্তে আমরা এগুদলার উপর আমল কতর, িাহদল হেদিা 

আল্লাহ িাআলা আমাদের উজর কিুল িহণ করদিন। অিঃপর এই আমলগুদলা 

তজহাদের কাদিলার সাদথ জুদড় একতি সুশতঙ্খল তনেদমর সাদথ করা উতচি, তকন্তু 

য্িক্ষন িা সম্ভিপর না হদি, িিক্ষণ পয্ৃন্ত তনদজর িারা তজহাতে আদন্দালদনর রয্ 

সাহায্য ও নুসরাি করা সম্ভি হে িা অিশযই করা উতচি। আল্লাহ আমাদের িার 

িীদনর সাহাদয্যর জনয কিুল করুন! 

وآخر دعوانا ان الحمد ہلل رب العاْلين


